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Előterjesztés 

 
A Képviselő-testület 2022. május 25-én tartandó ülésére 

 
Tárgy: Javaslat civil szerveztek támogatására 
Előterjesztést készítette és törvényességi szempontból ellenőrizte: Bak Nándor jegyző 
Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre alpolgármester  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A beérkezett kérelmek mérlegelése után az alábbi javaslattal teszem a civilszervezetek részére 
nyújtandó 2022 évi költségvetési támogatásokra:  
 

 Szervezet neve 
2022 évi 
támogatási 
kérelem 

Javaslat  

1. Izsáki Táncsics Mihály 
Általános Iskola 3 évfolyam 

nem jelölt meg 
összeget 100 000 Ft 

2. 
Izsáki Táncsics Mihály 
Általános Iskola Intézményi 
Tanácsa 

100 000 Ft 100 000 Ft  

3. Izsáki Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 

Bócsai 
kirándulás 
buszköltsége 

 

4. Izsáki Római Katolikus 
Plébániahivatal  

nem jelölt meg 
összeget 400 000 Ft 

5. Izsáki Református 
Egyházközség  

nem jelölt meg 
összeget  400 000 Ft  

6. Kolon-tó Polgárőr Egyesület 500 000 Ft 250 000 Ft  

 
Izsák, 2022. május 18. 
 
 

Dr. Bozóky Imre  
alpolgármester 
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HATÁROZAT TERVEZET 

 
Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022. (V.25.) határozata 
 

A civil szervezetek részére nyújtandó 2022. évi költségvetési támogatásokról. 
 
Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetéséből a civil 
szervezetek részére az alábbi támogatásokat nyújtja: 

 
 

1. Izsáki Táncsics Mihály 
Általános Iskola 3 évfolyam  

2. 
Izsáki Táncsics Mihály 
Általános Iskola Intézményi 
Tanácsa 

 

3. Izsáki Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat  

4. Izsáki Római Katolikus 
Plébániahivatal   

5. Izsáki Református 
Egyházközség    

6. Kolon-tó Polgárőr Egyesület  

 
 
 
Felelős:  Dr. Bozóky Imre alpolgármester    
Határidő:  folyamatos 
 
 



 

Intézkedési Terv  
 

Izsák Város Önkormányzatának 2021. évi belső ellenőri jelentése alapján 
 
 

Belső ellenőri megállapítás Szükséges intézkedés A javaslat 
végrehajtásáért felelős 

Határidő Intézkedési terv 
elkészítéséig megtett 
intézkedés/teljesítés 

Kerüljön kidolgozásra a belső kontrollrendszer 
részeként a helyi adózással kapcsolatos ellenőrzési 
nyomvonal. 

Szabályzatok felülvizsgálata jegyző 60 nap A figyelemfelhívás a 
jelentés megismertetésével 
megtörtént. 

Az ASP-ADÓ szakrendszer lehetőségeinek 
figyelembevételével a Számlarend aktualizálása során 
javasolom figyelembe venni a „Ellenőrzési 
megállapítások, következtetések és javaslatok” 
részben leírtakat 

Számlarend felülvizsgálata 

jegyző 60 nap A figyelemfelhívás a 
jelentés megismertetésével 
megtörtént. 

Az ADÓ-szakrendszerben elvégzendő éves zárás előtt 
meg kell győződni a program-verzió aktualitásáról.  
 

Az ADÓ-szakrendszert használó 
ügyintézők tájékoztatása 

adóügyi ügyintézők folyamatos A figyelemfelhívás a 
jelentés megismertetésével 
megtörtént.  

Felül kell vizsgálni a nyilvántartás adatait a megszűnt 
vállalkozásokkal kapcsolatosan nyilvántartott 
követelések vonatkozásában, mivel a nem 
érvényesíthető követelés behajthatatlan, ezért 
követelésként nem szerepeltethető, a követelést 
ráfordítás elszámolásával veszteségként le kell írni 

folyamatos felülvizsgálat minden 
évben  

adóügyi ügyintézők folyamatos A figyelemfelhívás a 
jelentés megismertetésével 
megtörtént.  

A költségvetésben és a Zárszámadásban tájékoztatásul 
be kell mutatni az iparűzési adó mentesség, mint 
közvetett támogatás összegét 

Pénzügyi vezető tájékoztatása pénzügyi vezető folyamatos A jelenlegi zárszámadási 
rendelet, már ennek 
megfelelően készült el.  

Az éves költségvetési beszámolóban költségvetési évet 
követő év követeléseként be kell mutatni a tárgyévet 
követő év adóelőlegfizetési időpontjára előírt 
adóelőleg-követelés összegét és a követelésként előírt 
bevételt a bevételek passzív időbeli elhatárolása 
között.   

Pénzügyi vezető tájékoztatása 

pénzügyi vezető folyamatos A jelenlegi zárszámadási 
rendelet, már ennek 
megfelelően készült el.  

Az adóügyi köztisztviselők anyagi érdekeltségi 
rendszeréről szóló 14/2015. (IX. 2.) önkormányzati A rendelet szerinti teljesülés 

dokumentálása.  
jegyző  folyamatos A figyelemfelhívás a 

jelentés megismertetésével 
megtörtént.  



rendelet alapján az önkormányzati rendeletben foglalt 
feltételek teljesülése évente kerüljön dokumentálásra.    
Javasolom az adóellenőrzési eljárások lefolytatását 
kockázat-elemzés alapján kiválasztott adóalanyok 
esetében az adóalap-megállapítás – adóalap csökkentő 
tételek - és a fizetendő adó – adó csökkentése és 
adómentesség - helyessége vonatkozásában 

Kockázat elemzés elkészítése és 
ellenőrzési terv készítése  

jegyző folyamatos  A figyelemfelhívás a 
jelentés megismertetésével 
megtörtént. 

Javasolom szabályozni azt, hogy mely feltételek 
fennállása esetén milyen végrehajtási eljárásokat kell 
foganatosítani az adóhátralékok beszedése érdekében.     

Végrehajtási szabályozás 
elkészítése 

jegyző 60 nap A figyelemfelhívás a 
jelentés megismertetésével 
megtörtént. 
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